
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
 
 
1. ชื่อโครงการ งานจ้างเหมาก่อสร้างขุดแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ในพื นที่ 

อ้าเภอพิมาย  ต้าบลกระชอน จ้านวน  32  บ่อ  พร้อมป้ายโครางการ ปีงบประมาณ 2561 
/หน่วยงานเจ้าของโครงกา ร สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ส้านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 649,600.-บาท (หกแสนสี่หมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) 
    เป็นเงินงบประมาณ 569,600.-บาท (ห้าแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) 
   และเงินสมทบจากเกษตรกร 80,000.-บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) 
3. ลักษณะงาน  

โดยสังเขป   ก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. 
  -งานดินขุด 
  - ป้ายโครงการ 

4. ราคากลางค านวณ ณ วันที่    17    พฤศจิกายน  2560 เป็นเงิน 649,600.-บาท (หกแสนสี่หมื่นเก้าพันหก
ร้อยบาทถ้วน) 
  ราคาบ่อละ 20,300.-บาท (เป็นค่าก่อสร้าง 17,800บาท/บ่อ และเงินสมทบจากเกษตรกร 2,500.-
บาท/บ่อ 
5.  บัญชีประมาณการราคากลาง  

5.1 แบบฟอร์มการประมาณราคางานก่อสร้าง สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง  
5.2 มติที่ประชุม เรื่องการก้าหนดราคาปัจจัยการผลิต/สิ่งก่อสร้าง ประจ้าปีงบประมาณ 2561 กรม

พัฒนาที่ดิน 
 
6. รายช่ือคณะกรรมการก าหนดราคากลาง          

     6.1  นายสุวัฒน์  ธาตุทะนะ  ผู้อ้านวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประธานกรรมการ 
     6.2  นายรพีพงศ์  หน่วยจันทึก  นักวิชาการเกษตรช้านาญการ  กรรมการ 
     6.3  นายสามารถ  ชนะจอหอ  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน   กรรมการ 
     6.4  นางสาวขวัญจิตร  กะหมัง    เจ้าพนักงานธุรการช้านาญงาน กรรมการและเลขานุการ 
  

 



สวนราชการ              กลุมสํารวจเพื่อทําแผนที่ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3

                   กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ

งานขุดสระเก็บน้ําประจําในไรนา แหลงน้ําในไรนานอกเขตชลประทาน

สถานที่กอสราง     อําเภอตางๆ  จังหวัดนครราชสีมา

พิกัดของหัวงาน

เจาของงาน       กรมพัฒนาที่ดิน      ออกแบบและรายการ

ประมาณการตามแบบเลขที่   สพข.๓ นม.     /2561  รหัสโครงการ                     จํานวน   8    แผน

ประมาณราคา            เมื่อวันที่  17      เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560

1
งานดินขุดตัด 1,260 
ลบ.ม./บอ

21,974.40 1.33750 29,390.76    Factor  F

2 ปายโครงการ 400.40 400.40         - เงินลวงหนาจาย............................%

 - ดอกเบี้ยเงินกู ....................6.........%

 - เงินประกันผลงานหัก.....................%

 - คาภาษีมูลคาเพิ่ม(VAT)…...7……...%

29,791.16    

สรุป                      คิดเปนเงินคากอสรางประมาณ 29,000.00   

ตัวอักษร (สองหมื่นเกาพันบาทถวน)

หมายเหต ุ  ขอใชราคาของกรมพัฒนาที่ดิน  ราคา  20,300 บาท (สองหมื่นสามรอยบาทถวน)

(นายชานนท  ทับสุข)           (นายสุวัฒน  ธาตุทะนะ)

ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา
                         

(นายรพีพงศ  หนวยจันทึก)          (นายสามารถ  ชนะจอหอ)

(นางสาวขวัญจิตร  กะหมัง)

                               

                     รวมเปนคากอสราง

แบบฟอรมการประมาณราคางานกอสราง

สรุปผลการประมาณราคาคากอสราง

ลําดับที่ รายการ รวมคางานตนทุน Factor  F รวมคากอสราง หมายเหตุ

คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

2...................................................ประธานกรรมการ1...................................................ผูประมาณราคา

3...........................................................กรรมการ 4.....................................................กรรมการ

        เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

เห็นชอบ..............................................................

              (นายศรจิตร  ศรีณรงค)

        ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3

                   วิศวกร

         นักวิชาการเกษตรชํานาญการ            นายชางโยธาปฏิบัติงาน

          

5....................................................กรรมการและเลขานุการ



ชอง 1 ชอง 2 ชอง 3 ชอง 4 ชอง 5 ชอง 6

ลําดับที่ รายการ คา K สูตรที่ ปริมาณ หนวย ราคา/หนวย Factor

บาท/หนวย ราคารวมทั้งสิ้น(บาท)

1 งานดินขุดตัด 1,260 ลบ.ม./บอ 1,260.00   ลบ.ม. 17.44         1.3375  23.33            29,390.76                

29,390.76           

2 งานปายโครงการ 1.00          จุด 400.40       400.40          400.40                     

400.40                     

รวมคาเปนคากอสรางทั้งสิ้น 29,791.16                

คิดเปนเงินคากอสรางประมาณ                                                  29,000.00           

             ( นายชานนท  ทับสุข )

400.40                

รวม

ราคารวม

21,974.40           

21,974.40       

ราคากลาง

ชอง 8

ราคาเสนอรวมเฉลี่ย

ชอง 7

โครงการแหลงน้ําในไรนานอกเขตชลประทาน  จังหวัดนครราชสีมา  แบบเลขที่ สพข .๓ นม.       /2561  รหัสโครงการ  

กลุมสํารวจเพื่อทําแผนที่   สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต  3  กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ

         วิศวกร

400.40                

22,374.80           

รวม

       ผูประมาณราคา .....................................................

(สองหมื่นเกาพันบาทถวน)



รายการประมาณราคาคากอสราง  ปายโครงการ

สถานที่กอสราง      อําเภอตางๆ จังหวัดนครราชสีมา

กลุมสํารวจเพื่อทําแผนที่    สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3   กรมพัฒนาที่ดิน   

คาวัสดุ

ราคา/หนวย จํานวนเงิน ราคา/หนวย จํานวนเงิน แรงงาน หมายเหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 งานปายโครงการ

1.1  เหล็กแผนหนา 1.2 มม. 1.75 กก. 29.46 51.56 - - 51.56

1.2  เสาเหล็กรูปพรรณ  50x50x2 มม. 8.79 กก. 24.14 212.15 - - 212.15

1.3  น็อต       1/4 นิ้ว 2.00 ตัว 7 14 - - 14

 1.4  งานคอนกรีต 1 : 3 : 5 0.032 ลบ.ม. 1,803 57.69 - - 57.69

1.5  งานสีกันสนิม เหมารวม - - 65 - - 65

รวมยอดยกไป 400.40

ราคาวัสดุสิ่งของ คาแรงงาน

แบบ  ปร.4  

หนวยจํานวนรายการลําดับที่

จังหวัดนครราชสีมา

วันที่   17     เดือน   พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560



ราคา kg ราคา/หนวย

*ราคาเหล็กแผนเรียบดําหนา 1.2 มม. 825 28 29.4643

51.563 1.75

424.30 17.6 24.14

*คํานวณราคาเสาเหล็กรูปพรรณ 50x50x2 มม. ยาว 3 เมตร 212.15 8.79
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